
 

            (ضوبسُ یه)ٍحی  ًسینًطشیِ              

                      99وبسٍاًْبی حح توتغ           

 استبى لضٍیي

تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ سفش حح ، سفش وست ًیست 

                         .،سفشتحصیل دًیب ًیست سفش الی اهلل است

اهبم خویٌی                      

فشصتی گشاًجْب ثشای پبویضُ ضذى اصآلَدگی ّبی دًیب ٍ حح 

هدوَػِ ای اص فشائض است وِ ثبیذ ضوي لذس داًستي ایي 

هشاسن ػظین ٍ ون ًظیش، دس حفظ رخبیش هؼٌَی ثذست آهذُ 

                                    .                                      آى ّن ّوت وشد

سّجشی  همبم هؼظن                                                          

 

ثب سالم ٍ خیش همذم ٍ تمذیش ٍ تطىش اص ّوشاّی ٍ ّوىبسی ّوِ ػضیضاى اص 

هشحلِ ثجت ًبم ٍ پزیشش دسوبسٍاى تب هشحلِ تطىیل والسْبی آهَصضی 

اهیذ است ثب ضشوت هٌظن ٍ فؼبل دس خلسبت آهَصضی حضَس یبفتِ ٍ ثب 

فشاگیشی احىبم ، هٌبسه ٍ دستَسالؼولْبی اخشایی همذهبت اًدبم حدی 

                                                                        ٍ همجَل سا فشاّن سبصین  صحیح 

ٍ ثؼثِ همبم هؼظن سّجشی هؼشفی اخوبلی سبصهبى حح ٍ صیبست            

 

ضذ ٍ اهَس حح ثب ًظبست  هٌذ اداسُ ًوی ثِ ضىل هٌسدن ٍ ًظبمحح  0531تب سبل 

 گشفت  اًدبم هی ٍصاست وطَس

حح ٍ صیبست سبصهبًی دٍلتی، هستمل ٍ ٍاثستِ ثِ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد  89دس سبل 

ٍ ( سُ)هبم ساحل ّبی ا اًذیطِ وِ ثش اسبس سیبست ّبی هصَة ًظبم، ضذاسالهی 

 .ضَد سٌّوَدّبی همبم هؼظن سّجشی ٍ سییس خوَْسی اداسُ هی

                     ٍظبیف سبصهبى حح ٍ صیبستثخطی اص

 .اخشای ولیِ دستَسّب ٍ اسضبدات همبم هؼظن سّجشی •

ثشًبهِ ّبی ساّجشدی، سیبست ّب، خظ هطی ّب ٍ سٍش تْیِ ٍ تذٍیي  •

 .ّبی اخشایی حح ٍ صیبست ثشای اسائِ ثِ ضَسای ػبلی حح

 .اخشای هصَثبت ضَسای ػبلی حح ٍ صیبست ٍ سبیش هشاخغ لبًًَی •

اداسُ اهَس حح، ػوشُ ٍ صیبست ػتجبت همذس ٍ اهبوي هتجشن خبسج اص  •

ٍ وبسآصهَدُ ثب ثْشُ گیشی اص وطَس ثب استفبدُ اص ًیشٍی اًسبًی هتذیي 

                        آخشیي فٌبٍسی اعالػبت

اًدبم دادى پژٍّص ٍ اعالع سسبًی پیشاهَى هسبئل فشٌّگی،  •

اختوبػی، خذهبتی، سفبّی ٍ سبیش اهَس هشثَط ثِ حح ٍ صیبست ٍ 

                                      ًظشسٌدی اص صائشاى

ّوبٌّگی ثب سبصهبى ّب، دستگبُ ّب ٍ ًْبدّبی هسئَل ایدبد استجبط ٍ  •

 .دس اهَس حح ٍ صیبست ٍ اسصضیبثی ػولىشد آًبى

ثشًبهِ سیضی ٍ الذام ثشای استمبی سغح هْبست، داًص ٍ ثصیشت دیٌی  •

                       وبسگضاساى حح ٍ صیبست

یبستی ثشسسی ٍ صذٍس هدَص ثشای هتمبضیبى ثِ هٌظَس فؼبلیت دس اهَس ص •

ثش اسبس تصَیت ًبهِ ّیئت ٍصیشاى ٍ سسیذگی ثِ گضاسش ّب ٍ ضىبیبت 

سسیذُ ػلیِ هذیشاى دفبتش خذهبت صیبستی ٍ وبسٍاى ّبی حح توتغ هغبثك 

دستَسالؼول ّبی هشثَط ٍ ثشخَسد لبًًَی ثب افشاد حمیمی ٍ حمَلی غیش 

 .هدبص وِ خبسج اص ضَاثظ سبصهبى حح ٍ صیبست فؼبلیت هی ًوبیٌذ

 .بصهبًذّی اهَس هشثَط ثِ صائشاى ایشاًی همین خبسج اص وطَسس •

اّتوبم ثشای حفظ ػضت، هٌضلت ٍ حمَق صائشاى ٍ ثْشُ ثشداسی اص  •

 .                            اًتمبدات ٍ ضىبیبت آًبى

ًظبست ثش حسي اخشای ثشًبهِ ّبی صیبستی دس وطَسّبی ػشثستبى  •

 .                                سؼَدی، ػشاق ٍ سَسیِ

ایدبد استجبط ثب همبهبت ریشثظ وطَسّبی هزوَس ثِ ٍسیلِ ّوىبسی ٍ  •
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ّوبٌّگی ثب ًوبیٌذگی ّبی ٍصاست خبسخِ دس ایي وطَسّب ثِ هٌظَس 

 .                            پیگیشی هسبیل ٍ هطىالت حدبج ٍ صائشاى ایشاًی

یوِ ٍ ثْذاضت ٍ دسهبى ثشًبهِ سیضی ثشای گستشش ٍ تٌَع خذهبت ث •

 .                                       حدبج ٍ صائشاى

هغبلؼِ ٍ ثشسسی ساّىبسّبی استفبدُ اص هٌبثغ ٍ اهىبًبت ثخص ّبی  •

 .غیش دٍلتی دس صهیٌِ ّبی حح ٍ صیبست

 ٍظبیف ثؼثِ همبم هؼظن سّجشیثخطی اص

فشٌّگی،آهَصضی،پژٍّطی ٍ سیبستگزاسی دس حَصُ ّبی هختلف  -0

اػالم سیبست ّبی ولی ثب تَخِ ثِ تذاثیش ٍ هٌَیبت  -2      سیبسی حح

              ًظبست ٍ وٌتشل ثشػولىشد دستگبّْبی اخشایی دس حح -5    سّجشی

                                                                                                وبسگضاساى آهَصضی ٍفشٌّگی ثشای صائشیي ٍ اخشای عشح -9

                      پژٍّص ٍ تحمیك دس حَصُ ّبی فشٌّگی ، دیٌی -3

           وبسگضاساى عشاحی آهَصضْبی اخشایی ٍ هذیشیتی ثشای -6

                              ثشگضاسی ّوبیص ّبی ػلوی ٍ فشٌّگی -7

یٌِ هؼ   آهَصش ٍ ثىبسگیشی سٍحبًیَ ى،هؼیي،ضٌبسبیی ٍ خزة ٍ -8

                                                                یّبٍ هذاحبى ثشای اهبوي صیبست

             پبسخگَیی ثِ ًیبصّبی هؼٌَی،هؼشفتی ٍ هزّجی صائشیي -9

           تَلیذ ٍ ًطش وتت ٍ هحصَالت فشٌّگی دس چْبسچَة اّذاف -01

                  بی اسالهیتجبط ثب هسئَلیي ٍصٍاسسبیش وطَسّایدبدصهیٌِ اس -00

                                                        سشپشستی حدبج دس هَسن حح -02

  پطتیجبًیشًبهِ ٍ،عشح ،ثهبًذّی استجبط ػوَهی،اعالع سسبًیسبص -05

اخشای هغلَة عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّب،اعالع سسبًی ثِ : ٍظبیف ضَسا

صائشیي،ثشسسی پیطٌْبد ٍ اًتمبدات صائشیي،ثشًبهِ سیضی خلسبت 

هٌبسجت ّب ٍ هشاسن ّب،تطىیل خلسبت هطتشن ثب سبیش وبسٍاًْب 

،ًظبست ثش سفتبس ػوَهی صائشیي،سبهبًذّی تجلیغبت داخل 

ی ٌگی وبسٍاى،ضٌبسبیوبسٍاى،ثشسسی آسیت ّب ٍ ًیبصّبی فشّ

آًْب،ضٌبسبیی ٍ هؼشفی صائشیي ظشفیت ّبی وبسٍاى ٍ استفبدُ 

                                         هَفك وبسٍاى

  
 : (ص) زیارت پیامبر اکرم

حضرت  آى از پر فضیلت تریي زیارتْاست  (ص)زیارت قثر شریف پیاهثر اکرم

هاًٌد کسی  کسی کِ تعد از رحلتن، قثرم را زیارت کٌد،: خَد فرهَدُ است 

: ٍدر رٍایت دیگری فرهَدًد. است کِ ِت دیدار هي در زهاى حیاتن آهدُ است

 .هي شفیع اٍ در قیاهت خَاّن شد

 : ي زیارت در هَاردی استحثاب تیشتری دارد، از جولِیا

ترای کساًی کِ تِ حج رفتِ اًد ( ص)ثر تِ ٌّگام حج، زیارت قثر شریف پیاه-1

 .استحثاب تسیار دارد

 ( .ّفدّن رتیع االٍل )در رٍز ٍالدت رسَل اکرم ص  -2

 .در هثعث ًثَی ص تیست ٍ ّفتن رجة -3

 گسارشی از جنگ های پیامبر اکرم

کشد ٍ سٍص تِ سٍص، سا سخت ًاساحت هی  هکِ، کفاس اسالمپیششفت سشیغ 

ٍ پیشٍاى اسالم تیش تش هی ( ص) پیغوثش اکشمخشن ٍ کیٌِ آًاى ًسثت تِ 

شذ ٍ تشای استیصال آًاى، پی تْاًِ هی گشتٌذ ٍ پیشٍاى اسالم ًیض 

اص کفاس، دلی پش داشتِ، دس اًتظاس یک ارى آسواًی ( هکِ هخصَصا هْاجشاى)

تَدًذ کِ کفاس ستوگش سا تِ سضای اػوالشاى تشساًٌذ ٍ صًاى ٍ کَدکاى ٍ 

پیشاى تی دست ٍ پای خَد سا کِ دس هکِ دس صیش آصاس ٍ شکٌجِ آًاى تِ سش 

 .هی تشدًذ، ًجات تخشٌذ

 جنگ بدر

تاالخشُ دس سال دٍم ّجشت، ًخستیي جٌگ هیاى هسلواًاى ٍ کفاس هکِ دس صهیي 

دس ایي جٌگ، کفاس ًضدیک تِ ّضاس ًفش تا تجْیض کاهل ٍ ساص ٍ تشگ . تذس اتفاق افتاد

دًذ ٍ هسلواًاى، هؼادل یک سَم  آًاى افشاد داشتٌذ ٍ فاقذ ساص ٍ تشگ ٍ کافی َت

هشکة ٍ تَشِ تَدًذ، ٍلی ػٌایت خذایی، فتح دسخشاًی ًصیة هسلواًاى فشهَدُ، 

دس ایي جٌگ، اص کفاس ّفتاد ًفش کشتِ شذ کِ . تِ تذتشیي ٍضؼی کفاس سا شکست داد

گزشتِ تَدًذ ٍ ّفتاد ًفش اسیش دادًذ ٍ (ع) اهام ػلیتقشیثا ًصف آًاى اص دم شوشیش 

 .ّوِ ساص ٍ تشگ خَد تِ جا گزاشتِ، یکسشُ تا هکِ گشیختٌذ

 جٌگ احذ

تاختٌذ ٍ دس  هذیٌِتا سِ ّضاس ًفش تِ  اتی سفیاىدس سال سَم، کفاس هکِ تِ سیاست 

دس ایي جٌگ، پیغوثش اکشم . تیشٍى هذیٌِ، دس تیاتاى احذ، تا هسلواًاى هصاف دادًذ

دس آغاص جٌگ، . تا ّفت صذ ًفش اص هسلواًاى، دس تشاتش دشوي صف آسایی کشد( ص)

د ٍلی پس اص ساػتی، دس اثش اشتثاُ تؼضی اص هسلواًاى، شکست  غلثِ تا هسلواًاى َت

دس . کفاس اص ّش طشف سیختِ، شوشیش دس هیاى آًاى گزاشتٌذ تِ لشکش اسالم افتاد ٍ

تقشیثا تا ّفتاد ًفش اص یاساى ( ص)ػوَی پیغوثش اکشم ( ع) حضشت حوضُایي جٌگ 

( ص)شْیذ شذًذ ٍ پیشاًی پیغوثش اکشم  –تَدًذ  اًصاسکِ اکثششاى اص  –آى حضشت 

صخن تشداشت ٍ یکی اص دًذاى ّای پیشیي آى حضشت شکست ٍ یکی اص کفاس کِ 

ضشتتی تِ شاًِ ٍی ٍاسد ساخت، فشیاد کشیذ کِ هحوذ سا کشتن ٍ دس ًتیجِ، لشکش 

پاتشجا ( ص)ا چٌذ ًفش دس گشد پیغوثش اکشم ت( ع)تٌْا ػلی. اسالم پشاکٌذُ شذًذ

کِ تا آخش جٌگ، هقاٍهت ًوَدُ، اص ( ع)هاًذًذ ٍ ّوِ شاى تِ قتل سسیذًذ جض ػلی 

آخش سٍص، دٍتاسُ فشاسیاى لشکش اسالم دٍس پیغوثش اکشم  .آى حضشت دفاع هی کشد

گشد آهذُ، هْیای جٌگ شذًذ ٍلی لشکش دشوي، ّواى اًذاصُ اص هَفقیت سا ( ص)

 .ٌیوت شوشدُ، اص جٌگ دست تشداشتِ، ساُ هکِ سا پیش گشفتٌذغ

لشکش کفاس پس اص پیوَدى چٌذ فشسخ ساُ، اص ایي کِ جٌگ سا تا فتح ًْایی تؼقیة 

ًکشدًذ ٍ صى ٍ تچِ هسلواًاى سا اسیش ٍ اهَالشاى سا غاست ًکشدًذ، سخت پشیواى 

دًذ کِ دٍتاسُ ِت هذیٌِ  حولِ کٌٌذ، ٍلی تِ شذًذ ٍ دس ًتیجِ، هشغَل هشاٍسُ َت

ایشاى خثش سسیذ کِ لشکش اسالم تِ هٌظَس تؼقیة جٌگ تِ دًثالشاى افتادُ، دس 

تا شٌیذى ایي خثش، هشػَب شذُ اص هشاجؼت تِ سَی هذیٌِ هٌصشف شذًذ ٍ . ساٌّذ

تِ اهش خذا ( ص)ّویي طَس ًیض تَد، صیشا پیغوثش اکشم . تا ػجلِ سّسپاس هکِ گشدیذًذ

تِ دًثال ( ع)اى جٌگ تجْیض ًوَدُ، تِ سشپشستی ػلی لشکشی اص آسیة دیذگ

دس ایي جٌگ، اگش چِ تلفات سٌگیٌی تِ هسلواًاى سسیذ . جواػت اػضام داشتِ تَد

ٍلی دس حقیقت، تِ سَد اسالم توام شذ، هخصَصا اص ایي سٍ کِ دٍ طشف هتخاصن 

 ٍقتی کِ دست اص جٌگ تشداشتٌذ تِ یک دیگش ٍػذُ دادًذ کِ سال دیگش ّواى

پیغوثش اکشم تا جوؼی اص یاساى خَد سش . ٍقت، دس تذس، جٌگ دیگشی تشپا ًوایٌذ

پس اص ایي جٌگ، . هَػذ دس تذس حاضش شذًذ ٍلی کفاس اص حضَس سشتاص صدًذ

هسلواًاى تِ ٍضغ حاضش خَد، سش ٍ ساهاى تْتشی دادًذ ٍ دس داخل شثِ جضیشُ، جض 

 ، اص ّش سَی پیششفت هی کشدًذطائفهٌطقِ هکِ ٍ 
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